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Precizări legale
Prezentul sumar al analizei sociale şi de mediu (ESRS) este realizat de către IFC pentru a face cunoscute
constatările şi recomandările sale din punct de vedere al contextului social şi de mediu, cu privire la potenţiale
investiții. Scopul său este de a consolida transparența activităților IFC. Pentru toată documentaţia proiectului şi
datele incluse sau ataşate ȋn prezentul document s-a primit autorizarea de comunicare publică din partea
finanțatorului proiectului. IFC consideră că acest ESRS are calitatea corespunzătoare pentru a fi transmis public,
dar acesta nu a verificat neapărat şi separat toate informațiile proiectului conținute de prezentul sumar. Acesta
este distribuit înainte de a fi analizat de Consiliul administrativ al IFC şi poate fi actualizat ulterior periodic.
Datele Consiliului sunt estimative, iar prezentul document nu ar trebui considerat un rezultat al deciziei
Consiliului administrativ.

Datele de identificare a proiectului:
Ţară:
Nume proiect:
Nr. proiect:
România
Smithfield România
34984
Regiune:
Categorie de mediu:
Europa şi Asia Centrală
B – limitat
Dept./ Div.:
Nume companie:
CMGAF – Industrie gbl, producție,
Smithfield Foods, Inc.
activitate economică agricolă &
servicii/ Agricultură & Silvicultură –
(MAS) Producţie, activitate agricolă şi
servicii la nivel global
Sector de activitate proiect: F-AG –Abatorizare şi procesare animale
Status proiect: Activ

Cerințele IFC privind expunerea informaţiilor
Data la care ESRS este trimis către
InfoShop& postat pe site-ul IFC:
Cea mai recentă actualizare activă
(dacă este cazul):
Data aprobării clientului pentru
acuratețea datelor*
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Data expunerii informațiilor pe plan
local *
Data expunerii informaţiilor pe plan
local din ESRS revizuit *
Data preconizată pentru consiliu *

Prezentare generală privind aria de acoperire a analizei IFC
Analiza proiectului din perspectivă socială şi de mediu (E&S) are la bază observaţiile rezultate ȋn urma vizitei de
patru zile în Timișoara, România, ȋn vederea întâlnirii echipei de conducere şi angajaților companiei; organizarea
unor vizite pe teren (la fabrica de nutrețuri combinate, la fabrica de procesare (abator) şi stația aferentă de
procesare a subproduselor de origine animală, la două ferme de scroafe şi două ferme de creștere şi îngrășare
porcine) şi analizarea documentației E&S relevante. Compania a completat înainte de vizită un chestionar amplu
privind aspecte de E&S şi a pus la dispoziție exemplare complete ale tuturor documentelor justificative care au
fost solicitate.
Evaluarea IFC a avut în vedere planurile de management de mediu şi social pentru Proiect, precum şi
neconcordanțele, dacă ar fi fost cazul, între aceste planuri şi cerințele IFC. În cazurile în care s-a considerat a fi
necesară luarea de măsuri corective în scopul remedierii neconcordanțelor respective într-o perioadă de timp
rezonabilă, acestea sunt prezentate pe scurt ȋn următoarele paragrafe şi în Planul de Acțiune Socială şi de Mediu
(ESAP), din prezentul document. Prin implementarea acestor planuri de management şi a ESAP, se așteaptă ca
Proiectul să fie conceput şi administrat în conformitate cu obiectivele Standardelor de Performanță.

Descrierea proiectului:
IFC are în vedere acordarea unei finantări corporatiste pentru investiţii în valoare de 60 milioane USD către
Smithfield România (“SFR” sau “Compania”) şi companiile din grup, Smithfield Ferme (“Ferme”) şi Smithfield Prod
(“Prod”). SFR, – companie a Smithfield Foods, este cel mai mare producător de porcine şi procesator de carne de
porc din România, cu o producție anuală de aproximativ 1 milion de porci în anul 2013. SFR, care comercializează
carne de porc proaspătă şi produse semi-procesate din carne de porc sub marca Comtim, şi operează în regim
integrat şi complet, activităţile de creştere porcine până la procesarea cărnii de porc, cu active care cuprind
următoarele:
- în cadrul Smithfield Prod, fabrica de procesare carne (abator) şi stația aferentă de procesare a
subproduselor de origine animală, denumite colectiv în continuare ‘fabrica de procesare’;
- în cadrul Smithfield Ferme, 2 fabrici de nutrețuri combinate; 1 centru de vieri; 5 ferme de scroafe; 4 ferme
(de tineret şi îngrășare); 4 îngrășătorii; 31 ferme de creștere şi îngrășare; 8 unități în parteneriate cu
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fermieri independenți – contract growers - (2 îngrășătorii şi 6 ferme de creștere şi îngrășare), denumite
colectiv în continuare ‘fermă’.
Toate aceste active sunt localizate în zona de vest a României (Timișoara). Site-ul SFR este disponibil atât în
versiunea în limba română, cât şi în versiunea în limba engleză şi cuprinde informații cu privire la misiunea,
produsele şi certificările companiei (copii ce pot fi descărcate).
Utilizarea fondurilor IFC obținute se va îndrepta specific către restructurarea creditelor SFR pentru a facilita
finanțarea pe termen lung, a optimiza structura sa de capital şi a susține planurile de dezvoltare ale SFR privind
extinderea fermelor şi a unităților sale de procesare din România.
SFR este deținută în întregime de Smithfield Foods, o companie multinațională din industria alimentară cu sediul
în Smithfield, Virginia, SUA, cu operațiuni în 13 ţări, prin filiale deținute integral şi prin asociații în participațiune.
Smithfield Foods este cel mai mare producător de porcine şi procesator de carne de porc la nivel global. În anul
2013, Smithfield Foods a fost cumpărată de Shuanghui (actualmente denumită WH Group), o companie chineză
de procesare a cărnii.
În anul 2013, IFC a investit într-o filială Smithfield din Mexic: Norson Holdings S. de R.L. de C.V. Sumarul ESRS
privind investiția poate fi accesat aici. Norson este la zi cu îndeplinirea acțiunilor specificate în planul său ESAP.

Standardele de Performanță (PS) aplicabile identificate:
PS1 : Evaluarea şi administrarea riscurilor şi impacturilor sociale şi de mediu
PS2 : Forța de muncă şi condițiile de lucru
PS3 : Eficientizarea resurselor şi prevenirea poluării
PS4 : Sănătatea, siguranța şi securitatea comunităților
PS5 : Achiziția şi strămutarea involuntară a terenurilor
PS6 : Conservarea biodiversității şi managementul durabil al resurselor naturale de viață
PS7 : Popoarele băștinașe
PS8 : Patrimoniul cultural

Clasificare şi argumentare din punct de vedere social şi de mediu (E&S)
Proiect nr. 34984
Sumarul analizei sociale şi de mediu
23/06/2014 7:44:32 AM
0.1
Pagina 3

ANALIZA CONTEXTULUI SOCIAL ŞI DE
MEDIU
-SUMAR-

Proiectul propus susține în principal fermele şi unitățile de procesare existente, cu o creștere semnificativă a
numărului de crescatori pre-finanțați/contractaţi. Operațiunile SFR existente sunt reglementate prin
implementarea la nivel național a legislaţieii Uniunii Europene specifice (UE), inclusiv cerințele privind E&S şi
bunăstarea animalelor. De asemenea, este probabil ca toți viitorii crescători contractaţi să provină din ţări care au
adoptat reglementările ȋn vigoare ale legislației UE şi cerințele de politică internă ale Smithfield Foods: a se vedea
PS6: Conservarea biodiversității şi managementul durabil al resurselor naturale de viață, pentru mai multe detalii.
Riscurile principale E&S avute în vedere sunt sistemul de administrare EHS al SFR, precum şi capacitatea tehnică
de punere în aplicare eficace, monitorizare şi performanța actuală, în ceea ce privește managementul EHS şi social;
utilizarea eficientă a materiilor prime, resurselor de apă şi a energiei (cu accent pe fabricile de nutrețuri combinate
şi fabricile de procesare); gestionarea şi eliminarea deșeurilor solide (gestionarea dejecțiilor de la nivelul
fermelor); epurarea apelor uzate (cu accent pe fabrica de procesare); oportunitățile pentru recuperarea energiei
(schimbătoare de căldură, biogaz); forța de muncă şi condițiile de lucru; creșterea animalelor, controlul bolilor şi
alte aspecte ale bunăstării animalelor, de biosecuritate şi garantare a siguranței alimentului; certificarea practicilor
de management sustenabil şi management al contractanților terți şi furnizorilor principali.
Proiectul a fost clasificat în categoria B conform Politicii IFC din 2012 cu privire la sustenabilitatea ecologică şi
socială. Asemenea proiecte includ activități comerciale cu potențiale riscuri şi/sau impacturi mediu sau sociale
puține la număr, în general specifice locației, care sunt in mare măsură reversibile şi pot fi abordate cu ușurință
prin măsuri de diminuare.
Proiectul a fost evaluat în raport cu toate Standardele de Performanță, iar următoarele categorii au fost evaluate
drept neaplicabile în acest moment: PS5 cu privire la achiziția şi strămutarea involuntară a terenurilor, întrucât nu
se intenţionează nicio achiziție; PS7 cu privire la popoarele băștinașe, întrucât nu au fost identificate persoane
afectate de proiect şi PS8 cu privire la patrimoniul cultural, întrucât nu există informații cu privire la existența
vreunui patrimoniu asociat operațiunilor existente. Prin PS1, cu privire la evaluarea şi gestionarea riscurilor şi
impacturilor sociale şi de mediu, SFR va întocmi un plan al oricăror viitoare proiecte în raport cu Standardele de
Performanță şi, în cazul în care sunt identificate neconformități, SFR va implementa, în consecință, măsuri de
diminuare şi monitorizare; PS3 cu privire la listele de Eficientizare a resurselor şi prevenire a poluării aplicabile
liniilor directoare WBG (Grupul Băncii Mondiale) pentru proiect.

Principalele riscuri/ impacturi sociale şi de mediu ale proiectului şi măsurile esențiale de diminuare a acestora
PS1: Evaluarea şi administrarea riscurilor şi impacturilor sociale şi de mediu
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Sistemul de evaluare şi gestionare E&S. Codul de Etică şi Conduită al SFR include o Politică de mediu,
si o serie de Politici privind sănătatea şi securitatea în muncă, bunăstarea animalelor, Politica de
angajare, esponsabilitatea socială şi calitatea produsului precum si o Politica Integrată a Sistemului de
Management EHS. Politica privind bunăstarea animalelor şi punerea în aplicare a acesteia sunt
abordate în secțiunea PS6: Conservarea biodiversității şi managementul durabil al resurselor naturale.
Identificarea riscurilor şi a impactului. Toate operațiunile de tip Greenfield (cele construite din
momentul în care Smithfield a achiziționat grupul Comtim în anul 2004) au fost supuse unei evaluări
a impactului asupra mediului, în conformitate cu Directiva Uniunii Europene (UE) de resort,
implementată la nivel naţional. Datele informative sunt compilate anual şi înaintate autorităților
române (Agenția de Protecţie a Mediului din cadrul Ministerului Mediului). Toate operațiunile SMR
sunt supuse unui audit anual intern de mediu, în conformitate cu politica de mediu a Smithfield, şi
unui audit de conformitate legală efectuat o dată la trei ani de către un grup internațional de
consultanţă, ca parte a programului de asigurare al companiei mamă (Smithfield Foods). Atât fabrica
de procesare, cât şi fermele sunt certificate ISO 14001 pentru sistemele de management al mediului,
ce include o cerință de identificare a “aspectelor” semnificative (riscuri/impacturi). Anual sunt
efectuate o serie de audituri de supraveghere pentru menținerea certificăriilor ISO. În afară de două
unități SFR (un centru de vieri şi o fermă de izolare), toate celelalte unități SFR sunt reglementate în
conformitate cu punerea în aplicare la nivel național a Directivei privind prevenirea şi controlul
integrat al poluării (IPPC), ce include cerințe de evaluare, management şi monitorizare. Mai multe
detalii sunt furnizate în secțiunea PS3: Eficientizarea resurselor şi prevenirea poluării.
Programe de management. Astfel cum este descris în secțiunile anterioare, operațiunile SFR sunt
certificate ISO14001, definind cerințe pentru stabilirea de programe de management specifice
sectorului de activitate, cu proceduri de lucru standard (inclusiv planuri de acțiune pentru a aborda
concluziile auditului), CAPEX şi alte programe pentru îmbunătățirea performanței E&S, planuri anuale
de instruire a personalului din perspectiva mediului (care sunt, de asemenea, aplicabile şi
contractanților) şi utilizarea de indicatori de performanță în ceea ce privește mediul (a se vedea
secțiunea PS3) şi sănătatea şi securitatea (a se vedea secțiunea PS2). Certificarea ISO18001 este
abordată în PS2 şi ISO22000 în PS4.
Competența şi capacitatea de organizare. SFR are profesionişti desemnați pentru a asigura
managementul social şi de mediu. În cadrul fabricii de procesare, există un Manager al Sistemului de
Management de Mediu care s-a alăturat companiei în 2008, iar în cadrul fermelor, există un Manager
al Departamentului de Mediu care s-a alăturat companiei în 2006. Ambii manageri raportează
Directorilor Generali ai operațiunilor respective, fișele postului în cazul ambelor persoane fiind puse
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la dispoziția IFC. Dincolo de aceste poziții alocate şi cu normă întreagă identificate în organigrama SFR,
există şi echipe şi comisii de mediu şi SSM, care sprijină punerea în aplicare în întregime a politicii
integrate şi a programului de management aferent.
Instruirea. O gamă largă de oportunități de instruire E&S este oferită în fiecare an pentru a spori
competența personalului, incluzând instruiri de inițiere (cerințe cu privire la igienă, bunăstare a
animalelor, biosecuritate şi legislație), elemente şi responsabilități în gestionarea deșeurilor,
protejarea resurselor de apă, gestionarea substanțelor chimice, în acționarea în caz de deversare,
precum şi în sistemul de management. Detalii suplimentare cu privire la instruiri sunt prevăzute în
secțiunile PS2 (sănătate şi securitate) şi PS6 (bunăstarea animalelor) din prezentul document.
Pregătirea pentru situaţii de urgență şi capacitatea de răspuns la acestea. Pregătirea pentru situaţii
de urgență şi capacitatea de răspuns la acestea sunt reglementate de legislația națională şi prin
angajamentul companiei prin diverse certificări ISO (a se vedea mai sus). În cadrul abatorului,
incendiile, scurgerile de amoniac, emisiile de dioxid de carbon şi epurarea neconformă a apelor uzate
reprezintă scenarii potenţiale ale situaţiilor de urgență. Rezervorul de stocare a amoniacului în volume
mari este prevăzut cu senzori de nivel, dispozitive de detectare a mirosului şi monitorizare complet
automată. Rezervorul de stocare a dioxidului de carbon de volume mari este prevăzut cu senzori, a
căror mentenanţă este ȋn sarcina furnizorilor. Există şi un rezervor de stocare a apei în volume mari
pentru incendii, alimentat cu apă din foraje. Un exercițiu major de simulare este efectuat în fiecare
an împreună cu brigăzi de pompieri. Simulări trimestriale sunt efectuate în anumite zone ale fabricii
de procesare în scopul testării procedurilor, ca, de ex., incendiu în depozitul de amoniac, incendiu în
depozitul de ambalaje. In cadrul fermelor, cel mai mare grad de risc este reprezentat de incendiu.
Extinctoare manuale sunt amplasate la fiecare 20m în halele de porci, acestea fiind dotate şi cu un
inel de incendiu. Trimestrial, se efectuează simulări de urgență pentru a testa procedura de reacție în
caz de urgență. Cele două fabrici de nutrețuri combinate au personal pregătit pentru a asigura
siguranţa ȋn caz de incediu. La fabrica de nutrețuri combinate Pădureni, conductele sunt direcţionate
pe exterior, acolo unde este posibil, incluzând panouri care direcţionează suflul ȋn exterior, pentru a
reduce riscul de incendiu şi accidentare a angajaților. Pentru consultarea publica a analizei de risc în
situaţii de urgență vă rugăm accesati secțiunea PS4: Sănătatea, siguranța şi securitatea comunităților.
Monitorizarea şi evaluare. Sunt organizate lunar întâlniri pentru a se analiza performanța E&S. Ambii
coordonatori ai departamentelor de mediu sunt, de asemenea, membri ai comitetului de
conformitate la nivel de companie al Smithfield Foods, ce implică transmiterea trimestrială de date
E&S de către toate unitățile la nivel global, o întâlnire anuală fiind în mod obișnuit organizată pentru
a discuta cele mai bune practici de aplicare. Există, de asemenea, un premiu la nivel de corporatie,
Proiect nr. 34984
Sumarul analizei sociale şi de mediu
23/06/2014 7:44:32 AM
0.1
Pagina 6

ANALIZA CONTEXTULUI SOCIAL ŞI DE
MEDIU
-SUMAR-

oferit anual de către Smithfield Foods pentru inițiative de mediu, premiu obtinut de către fabrica de
procesare (în special abatorul) în anul 2012, pentru inițiative de reducere a consumului de apă.
Monitorizări şi verificări suplimentare au loc în cadrul auditurilor de supraveghere pentru ISO 14001
şi în cadrul controalelor veterinare lunare, ce sunt detaliate în secțiunea PS6 a prezentului document.
Garda Națională de Mediu – organism de control al Ministerului Mediului – organizează în mod uzual
vizite pe locațiile SFR, o dată sau de două ori pe an.
Angajamentul părților interesate. Datorită reglementărilor de zonare/distanță minimă specificate în
legislația românească cu privire la operațiunile de creștere a porcinelor (inclusiv fabricile de
procesare) şi protocoalelor de biosecuritate ale Smithfield, operațiunile SFR nu generează riscuri
adverse asupra mediului pentru comunitățile din jur. Ca atare, nu există o comunitate afectată în mod
direct. Există doar câteva excepții la aceasta (de ex., pentru fermele renovate, construite înainte de a
se consolida normele de urbanism), însă acestea tind să fie mai degrabă locuințe izolate, decât o
comunitate de sine stătătoare care ar putea fi considerată afectată. Cu toate acestea, SFR depune
eforturi semnificative pentru a comunica cu potențialele părţi interesate, inclusiv prin documentația
furnizată pe site-ul său şi prin numeroasele inițiative de implicare în comunitate (de asemenea
descrise pe site).
Comunicările externe şi mecanismele de soluționare a reclamațiilor. SFR oferă un număr de persoane
de contact pe site-ul său, în scopul facilitării comunicării cu părţile externe. Publicul poate utiliza, de
asemenea, Linia Verde pentru Etică a Smithfield, astfel cum se descrie în secțiunea PS2 de mai jos. În
loc să depună o plângere sau să facă o reclamație către companie în mod direct, reclamanții au
contactat în schimb organismele de reglementare competente. Natura celor mai recente plângeri față
de ferme şi fabricile de nutrețuri combinate a fost legată de miros. În ambele cazuri, Garda Națională
de Mediu a planificat vizite de control la scurt timp după primirea plângerilor sau reclamațiilor. Nu a
fost solicitată luarea niciunor măsuri şi nu au existat plângeri în vigoare la data vizitei IFC.

PS2: Forța de muncă și condițiile de lucru
Condiții de lucru şi managementul relației cu angajaţii
Începând cu luna iunie 2014, SFR deține 687 angajați în fabrica de procesare şi 1.064 angajați în ferme.
Aproximativ 22% din angajații actuali ai fabricii de procesare au fost angajați prin intermediul terților
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(agenție de ocupare a forței de muncă). A se vedea Persoanele angajate prin intermediul terților
pentru mai multe detalii.
Politicile şi procedurile de resurse umane. SFR deține un set bine gândit de politici şi proceduri de
resurse umane, pregătite în baza protocoalelor companiei mamă. Documentele de bază includ Codul
de Etică şi Conduită al Companiei, precum şi un ‘regulament intern’ ce asigură conformarea la
cerintele Codului Muncii din România (care, la rândul său, este conform cerințelor UE). Acesta este
susținut de patru proceduri de bază privind plata/salariul; recrutarea; instruirea şi dezvoltarea
(inclusiv evaluarea performanțelor). Săptămâna de lucru standard este de patruzeci ore (5x8 ore) cu
maxim opt ore suplimentare. Angajații SFR au în medie 170 ore/lună lucrate. Tuturor angajaților li se
pune la dispoziție Codul de Etică şi Conduită în Afaceri, precum şi informații specifice ocupării forței
de muncă, ce includ drepturile acestora, orele de lucru, beneficiile şi alte asemenea aspecte.
Condiții de lucru şi condițiile de ocupare a forței de muncă. Regulamentul intern şi contractul colectiv
de muncă al fabricii de procesare definesc condițiile de lucru şi termenii de angajare, inclusiv
principiile de nediscriminare, vârsta minimă de lucru şi procesele de soluționare a reclamațiilor.
Acestea sunt revizuite şi renegociate o dată la doi ani.
Piaţa forţei de de muncă în zona Timișoara este extrem de competitivă, cu o rată actuală a șomajului
de 2%. Aceste lucru crește, de asemenea, fluctuaţia angajaților ȋn ȋntreaga zonă. Noii angajaţi în cadrul
fabricii de procesare beneficiază pentru ȋnceput de o perioadă de probă de două luni. După ce au
devenit parte din personalul permanent, angajații sunt supuși unui proces de evaluare formală şi/sau
de selecție pentru formare de competențe suplimentare sau responsabilități diferite în cadrul fabricii
de procesare sau al fermelor. Salariile sunt bazate pe competențe (a se vedea secțiunea PS6 pentru
mai multe detalii cu privire la modul în care aceasta funcționează la nivel de fermă).
Începând cu luna iunie 2014, SFR a angajat șapte lucrători migranţi / expaţi (șase din India şi unul din
Republica Moldova). Legea română prevede ca lucrătorii migranţi să fie plătiți în baza salariului mediu
pe economie (nu regional), care este mai mare.
SFR asigură cazare pentru o parte din angajații fabricii de procesare. Spațiul de cazare include
dormitoare, de obicei cu patru paturi în cameră şi o capacitate de cazare de 90 de persoane.
Eligibilitatea depinde de distanţa parcursă de la domiciliu la locul de muncă. Există un CAPEX aprobat
pentru reamenajarea structurii de cazare pentru anul fiscal curent. SFR încearcă, de asemenea, să
obțină cazare suplimentară în cadrul școlilor de formare profesională din regiune, unde numărul
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înscrierilor a scăzut drastic. SFR se va asigura că toate serviciile minime specificate pentru cazarea
angajaților în cadrul acestui Standard de Performanță vor fi îndeplinite.
Organizațiile angajaților. Există un contract colectiv de muncă la nivelul angajaților din cadrul fabricii
de procesare, cu trei reprezentanți, alesi din rândul angajaților. Până în acest moment, nu au existat
procese în instanță sau alte tipuri de acţiuni ale angajaţilor. În afara negocierilor periodice ale
contractului colectiv de muncă menționat mai sus, cea mai recentă negociere a companiei cu grupul
s-a axat pe plata unor prime mai mari pentru programul de weekend, iar înainte de aceasta a avut loc
o negociere pentru persoanele care ridică în mod repetat greutăți mai mari de 25 de kg, prin natura
postului pe care îl ocupă; acestea au fost aprobate şi puse în aplicare.
Nediscriminarea şi egalitatea de șanse. Codul de Etică şi Conduită în Afaceri (a se vedea Politicile şi
procedurile de resurse umane) stabilește în mod clar principiile privind nediscriminarea şi egalitatea
de șanse. Raportul pe structura de sexe ȋn cadrul forței de muncă este de 30% femei în cadrul fabricii
de procesare şi 34% în cadrul fermelor. Femeile sunt eligibile pentru a aplica pentru toate
rolurile/sarcinile, inclusiv cele care implică muncă grea (a se vedea, de exemplu, secțiunea privind
primele pentru muncă grea din Organizațiile angajaților), însă echipa de conducere a SFR a declarat
că, în ciuda punerii în aplicare în întregime a politicii privind egalitatea de șanse, majoritatea
persoanelor care aplică pentru sarcini operaționale sunt bărbați.
Mecanismul de soluționare a reclamațiilor. Soluționarea reclamațiilor este cuprinsă în Codul de Etică
şi Conduită în Afaceri, cu posibilitatea ca angajații SFR să-şi exprime nemulțumirile prin intermediul a
cinci căi: direct către superior; direct către șeful superiorului; către departamentul de resurse umane
(cel mai adesea); la Linia Verde a Smithfield Foods (gratuit şi personal către departamentul de audit
intern) sau anonim, prin poștă electronică. Echipa de conducere a SFR nu a semnalat până în prezent
cazuri de concediere abuzivă sau plângeri nerezolvate. La momentul plății salariilor, personalul
departamentului de resurse umane este la dispoziția angajaților şi are acces ușor la informațiile
privind angajații, în cazul în care există întrebări cu privire la salariu, beneficii şi deduceri.
Protejarea forței de muncă. Vârsta minimă de lucru este de optsprezece ani. Niciun tip de muncă
forțată nu a fost asociată cu operațiunile SFR.
Sănătatea şi securitatea în muncă. SFR a standardizat politici şi proceduri privind sănătatea şi
securitatea în muncă (SSM), care abordează atât cerințele la nivel de companie, cât şi cele legislative
(UE). Acestea sunt rezumate pe site-ul SFR. În anul 2012, atât fabrica de procesare cât şi fermele
(inclusiv fabricile de nutrețuri combinate) au fost certificate pentru OHSAS 18001 (fermele având o
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certificare la nivel de grup). Există comisii SSM atât în cadrul fabricii de procesare, cât şi în cadrul
fermelor, care se întrunesc trimestrial pentru a revizui performanța generală, inclusiv potențialele
evenimente de accidentare, incidentele şi accidentele. Structura comisiei include reprezentanți ai
angajaților. Sistemele de management al siguranței în operațiunile din cadrul SFR includ identificarea
pericolelor şi evaluarea riscurilor la locul de muncă, planificarea procesului de prevenire, proceduri
pentru activități cu risc ridicat (de ex. blocare-marcare, lucrul în spațiile închise), investigarea
accidentelor şi a potențialelor accidente, precum şi monitorizarea stării de sănătate la locul de muncă.
Auditurile de siguranță sunt efectuate cel puțin o dată pe lună. Acestea sunt consolidate prin audituri
de supraveghere pentru certificarea ISO18001. Există cadre tehnice SSM angajate cu normă întreagă,
disponibile atât pentru fabrica de procesare, cât şi pentru ferme. Întreg personalul este evaluat de
două ori pe an cu privire la riscul SSM, cu o evaluare mai detaliată efectuată pentru activitățile cu risc
mai ridicat. Angajații şi contractanții sunt instruiți cu privire la regulamentul SSM la începerea activităţ
în cadrul companiei şi, mai apoi, lunar pentru reactualizarea informaţiilor.
Înregistrările de cazuri de accidentare pentru 2013 indică trei incidente în cadrul producției: două
cazuri de tăiere (unul în secția de tranșare şi unul în secția de tăiere) şi un caz de ‘alunecare şi
împiedicare’ în cadrul secției de procesare a cărnii. În cazul fermelor, au fost înregistrate patru
accidentări soldate cu absența de la locul de muncă (leziuni oculare datorate utilizării furtunului de
înaltă presiune). Incidentul a fost investigat (intern şi de către Inspectoratul Teritorial de Muncă din
România), iar cauza principală a fost identificată a fi nerespectarea unei proceduri stabilite (pentru
sarcini care necesită ochelari de protecţie). Incidentul a fost folosit ulterior spre exemplificare, în
cadrul sesiunilor de instruire, de reactualizare a informaţiilor pentru angajații din ferme, pentru a
sublinia necesitatea utilizării echipamentului personal de protecţie.
În cadrul FNC-urilor, cel mai important risc este cel legat de circulația autoutilitarelor (cisternei) în
sezonul de vârf al livrărilor. Silozurile sunt dotate cu baze piramidale/elicoidale pentru a reduce
volumul de reziduuri şi, în acest sens, a reduce frecvența de curățare a spațiului de lucru limitat. Rata
de frecvență a vătămărilor corporale soldate cu absența de la locul de muncă pentru SFR în 2013 a
fost de 2,3 per milioane de ore lucrate, mult sub valoarea de referință internațională pentru sectorul
de producție a animalelor (10,0).
Persoanele angajate prin intermediul terților
Datorită lipsei de forță de muncă din regiune, fabrica de procesare a SFR folosește două agenţii de
recrutare a forței de muncă pentru a sprijini compania să angajeze personal (deoarece agențiile dețin
reţele eficiente la nivelul satelor din regiune). Contractele şi statele de plată rămân la nivelul
agențiilor, însă angajații beneficiază de aceiași termeni de angajare ca şi personalul angajat direct, cu
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excepția perioadelor de preaviz (pentru scenarii de restructurare de personal). Acest lucru este în
conformitate cu cerințele din prezentul Standard de Performanță.
Rețeaua de aprovizionare
Rețeaua de aprovizionare a SFR nu este considerată a fi supusă unui risc cu privire la exploatarea prin
muncă a copiilor, munca forțată sau probleme semnificative de siguranță, dat fiind faptul că materiile
prime principale achiziționate sunt porumbul şi grâul (din fermele din România ce intră sub incidența
implementării la nivel național a Directivelor UE), precum şi soia, prin intermediul brokerilor cu
tradiție şi bună reputație la nivel internațional, in domeniul bunurilor de larg consum.

PS 3: Eficientizarea resurselor şi prevenirea poluării
Pentru această investiție, se face referire la trei seturi de instrucțiuni ale Grupului Băncii Mondiale
(WBG): instrucțiuni cu privire la Producția de animale din clasa mamiferelor (fermele şi fabricile de
nutrețuri combinate); Procesarea cărnii (fabrica de procesare) şi Instrucțiuni generale de mediu,
sănătate şi securitate (toate operațiunile).
Eficientizarea resurselor
SFR păstrează înregistrări detaliate cu privire la consumurile de energie, apă şi alte resurse. Sursele
principale de energie sunt electricitatea (de la rețeaua electrică) şi gazul natural (fabrica de procesare)
şi GPL (fermele). Nu se generează biogaz pe locația fermelor: potențialul pentru acesta va fi evaluat
în colaborare cu IFC şi stabilit ca parte a primei raportări anuale de monitorizare.
Principalii consumatori de energie electrică la nivelul operațiunilor SFR sunt reprezentați de iluminat,
echipamente şi procesul de congelare în cadrul fabricii de procesare, iar la nivelul fermelor sunt
reprezentați de iluminat şi de procesul de încălzire. Fabrica de nutrețuri combinate Pădureni, cu un
design relativ recent, include metode de recuperare a energiei utilizate în timpul proceselor / preîncălzire pentru apa din boiler, reducând astfel necesarul de combustibil pentru creșterea volumului
de aburi.
Emisiile anuale de gaze cu efect de seră asociate operațiunilor SFR sunt estimate la peste 100.000
mtpa. Astfel că pentru toate investițiile IFC în cadrul cărora emisiile depășesc 25.000 mtpa, clientul va
cuantifica anual emisiile de gaze cu efect de seră, în conformitate cu o metodologie recunoscută la
nivel internațional şi conform bunelor practici. Datele vor fi transmise ca parte a raportării anuale de
monitorizare. Smithfield Foods face deja evaluări cu privire la gazele cu efect de seră (GHG) la nivel
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de companie, având ca obiectiv global reducerea emisiilor de GHG cu 10% față de înregistrările
(oficiale) din 2008, până la sfârșitul anului fiscal 2016.
Apa brută pentru fabrica de procesare provine de la cinci foraje din preajma locației, fiecare detinând
o autorizație de gospodărire a apelor. Nu există alţi utilizatori cunoscuți ai pânzei freatice sursă şi până
în prezent nu au apărut niciun fel de restricții pentru SFR în utilizarea surselor de apă (şi anume, nu
au existat perioade cu volum insuficient de apă). În anul 2013, forajele au asigurat sub 350.000 m3 de
apă – sau 3,95 m3/ mt de produs final, cifră care se află în intervalul mediu al valorii de referință
specificată în setul de instrucțiuni cu privire la procesarea cărnii al WBG (1,6 – 8,3 m3/mt). SFR are ca
obiectiv intern reducerea volumului de apă utilizat pentru procesarea unui porc, de la 360l la 300l (şi
anume o scădere de 17%). Fermele au de asemenea în mod obișnuit propriile lor foraje, cu un consum
total în jurul valorii de 1,9 milioane m3 pe an.
În anul 2009, SFR a început implementarea unui program de management al consumurilor de utilități
care se concentrează pe consumurile de apă, electricitate şi gaz. Programul funcționează pe baza unor
valori limită, cu revizuiri trimestriale ale performanței programului.
Prevenirea poluării. Astfel cum se descrie în PS1, toate unitățile SFR cu excepția a două dintre ele (un
centru de vieri şi o fermă de izolare) sunt reglementate conform Directivei IPPC (Prevenirea şi
controlul integrat al poluării) implementate la nivel național, având anumite limite specifice de emisii
în linie cu cele specificate sau sub cele specificate în instrucțiunile în vigoare ale WBG. Raportarea
anuală IPPC include date despre toate tipurile de emisii (aer, apă, sol, periculoase). Echipa de
conducere a SFR a declarat că până în prezent toate unitățile au respectat condițiile de autorizare
pentru prevenirea poluării. Centrul de vieri şi ferma de izolare au cerințe de autorizare stabilite la nivel
local.
Sursele principale pentru emisiile în aer sunt boilerele (în cadrul fabricii de procesare, inclusiv în stația
de procesare a subproduselor de origine animală, şi în fabricile de nutrețuri combinate),
incineratoarele de mortalități (la nivelul fermelor – alimentate cu GPL) şi bazinele de dejecții (la nivelul
fermelor). În timpul vizitelor pe locaţii, nu s-au remarcat emisii vizibile în aer sau mirosuri puternice,
iar echipa de conducere a SFR a declarat că s-a primit doar un număr mic de plângeri cu privire la
miros – în special de la localnicii unor clădiri de locuințe individuale, construite recent în apropierea
fabricii de procesare în zona în care este localizată stația de epurare a apelor uzate (WWTP).
Fabrica de procesare este deservită de WWTP care utilizează tratament biologic şi un biofiltru pentru
tratarea apei uzate şi a mirosului aferent. Există trei tipuri de monitorizare periodică – la nivel intern,
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efectuată de un laborator acreditat al unei terțe părţi (o cerință a autorizației) şi vizita neanunțată de
către autorităţi. Echipa de conducere a SFR a informat că singurul parametru pe care WWTP are
dificultăți în a-l atinge a fost fosforul, dar introducerea dozării de clorură ferică a rezolvat această
problemă. Rapoartele anuale IPPC care au fost revizuite confirmă această afirmație. Aproximativ 18
m3 de sedimente sunt eliminate din WWTP zilnic: după centrifugarea necesară pentru a elimina
conținutul de apă, partea solidă este trimisă către o groapă de gunoi autorizată. Apa tratată din WWTP
este eliminată în ape de suprafață (râu). Capacitatea WWTP este suficientă pentru a atinge o creștere
în numărul anual de porci procesați.
În cadrul fermelor, dejecțiile sunt drenate de sub adăposturile animalelor şi sunt pompate în bazine
de stocare din oțel (cu capacități de 5.000 m3 şi 10.000 m3). Rezervoarele au fundația de beton pentru
a reduce riscul de scurgere în sol. În sezonul de aplicare (de la mijlocul lunii ianuarie până la sfârșitul
lunii octombrie), cisternele transportă fertilizantul organic pentru utilizarea pe terenurile locale
cultivate, ca şi nutrient pentru sol.
La nivelul fabricii de procesare se generează un volum foarte mic de deșeuri solide. Datorită stației de
procesare a subproduselor de origine animală, există o pierdere aproape de zero din procesarea
porcilor, cu un volum de deșeuri solide care se limitează astfel la ambalaje, deșeuri menajere şi
sedimente de la WWTP (a se vedea mai sus). În cadrul fermelor, fluxurile suplimentare de deșeuri
solide includ cenușa provenită de la incineratoare (aproximativ 190 mtpa) şi ambalajele de
medicamente.
Deșeurile periculoase sunt legate în principal de activitatea fermelor şi includ deșeurile medicale
(catetere, medicamente consumate sau expirate, ace) şi plăcile de acoperiș de azbociment
(aproximativ 52mt în 2013). Deșeurile medicale sunt incinerate de către un contractant autorizat.
Plăcile de azbociment – aflate în fermele vechi – sunt înlăturate, stocate şi eliminate de contractanți
autorizați corespunzător, prin înlocuirea lor cu plăci doar din ciment.
Sistemul principal de congelare în cadrul fabricii de procesare utilizează amoniac şi glicol (în zone
închise pentru a reduce riscul la care pot fi supuși angajații). Majoritatea altor sisteme de răcire mai
mici utilizează R404A. Un rezervor de volum mare de dioxid de carbon este prezent pe locația fabricii
de procesare. Toate rezervoarele de volum mare sunt construite şi semnalizate conform cerințelor
Directivei IPPC.
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PS4: Sănătatea, siguranța şi securitatea comunităților
Sănătatea şi siguranța comunităților. Cu excepția unor clădiri de locuințe individuale, construite
recent în apropierea fabricii de procesare (a se vedea descrierea WWTP de la PS3), unitățile SFR
(fabrica de procesare, fabricile de nutrețuri combinate şi fermele) nu sunt asociate unor comunităţi
afectate, datorită regulamentelor de zonare/ distanţe minime existente în legislația din România şi
protocoalelor de biosecuritate proprii Smithfield. Cele mai semnificative riscuri posibile pentru
comunităţi sunt depozitele de volume mari de amoniac şi dioxid de carbon: acestea sunt supuse unor
protocoale stricte de monitorizare şi de acționare în situații de urgență, dezvoltate în colaborare cu
autoritățile pentru situații de urgență şi protecţie împotriva incendiilor. În cazul unei disfuncționalități
la nivelul WWTP, fabrica de procesare are un bazin de retenție de urgență pentru a evita eliminarea
în râu.
La nivelul fermelor, stocarea în cantități mari a dejecțiilor reprezintă cel mai semnificativ risc, dar
majoritatea rezervoarelor sunt construite din oțel şi beton, cu excepția a două ferme, îngrădite/
securizate, monitorizate şi supravegheate. În cazul în care ar ceda un bazin, dejecțiile s-ar scurge în
zona din jurul bazinului (marginea zonei bazinului este în mod specific ușor ridicată pentru a asigura
reținerea dejecțiilor). Nu s-a întâmplat niciodată ca un bazin să cedeze sau ca dejecțiile să treacă peste
marginile lui şi este prea puțin probabil să se întâmple acest lucru. Straturile de apă potabilă se află în
mod uzual la peste 150 m sub pământ şi astfel poluarea pânzei freatice, ca urmare a unei crăpături a
unui bazin, este prea puțin probabilă. La nivelul fermelor unde dejecțiile sunt stocate în lagune
impermeabile, echipa de administrare a fermei monitorizează periodic pânza freatică pentru evitarea
oricărui risc de contaminare.
Secțiunea PS1 prezintă mai multe detalii despre modul de pregătire şi acționare în situațiile de
urgență.
SFR operează protocoale stricte de biosecuritate pentru a proteja mediul public, angajații şi animalele
împotriva bolilor. Fermele mențin o bio-barieră prin izolare fizică, livrând sau mutând furaje,
combustibil, alte materiale, personal, contractanți, vizitatori şi porci astfel încât să mențină această
barieră (ex. buncărele de furaj pot accesa sistemul de alimentare din exteriorul zonei de biosecuritate,
protocoale de duș la intrare şi ieșire pentru personal). Auditurile de biosecuritate se efectuează în
mod periodic, atât de responsabili SFR, cât şi de inspectori veterinari.
SFR operează în regim complet de siguranță alimentară şi trasabilitate fabrica de procesare şi fermele
obținând certificate ISO 22000 (HACCP). Fabrica de procesare a obținut de asemenea certificatul
pentru International Food Standard (Standardul internațional al alimentului - versiunea 6:2012).
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Autoritatea Națională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranța Alimentelor auditează lunar toate
fermele de suine în ceea ce privește aspectele de (1) vaccinare; (2) sănătate animală; (3) bunăstare
animală şi (4) trasabilitate.
Toate unitățile SFR încheie contracte pentru servicii de pază limitate la prezența unor paznici în
uniforme ce provin de la firme autorizate. Paznicii nu sunt înarmați, iar protocoalele lor de pază sunt
verificate atât de SFR cât şi de poliţia locală.

PS5: Achiziția şi strămutarea involuntară a terenurilor

PS6: Conservarea biodiversității şi managementul durabil al resurselor naturale vii
Protecția şi conservarea biodiversității. Operațiunile SFR includ ferme (şi o fabrică de nutrețuri
combinate) existente şi unități noi construite în regim Greenfield). Toate au fost înființate pe terenuri
(agricole) scoase din circuitul agricol, iar locațiile în regim Greenfield au fost supuse evaluării
impactului față de mediu conform standardelor UE. Nu se cunosc zone de habitat natural, habitat
sensibil /zone protejate sau din cele supuse recunoașterii internaţionale sau protejării legale care să
fie/ să fi fost în mod nefavorabil afectate de operațiunile SFD.
În mod similar, nu s-a identificat niciun impact nefavorabil asupra ecosistemului in comunitățile vizate.
Pentru aplicarea fertilizantului organic, SFR încheie contracte cu instituţii agricole locale pentru
efectuarea analizelor de sol pentru a se asigura că nu se depășește limita maximă de aplicare (170 kg
N/ hectar). Monitorizarea pânzei freatice cu nivel ridicat spre suprafață este de asemenea efectuată
la fiecare șase luni pentru determinarea concentrațiilor ridicate de nitrați.
Managementul durabil al resurselor naturale vii. SFR a obținut mai multe certificări pentru standarde
ISO (a se vedea PS1) şi de asemenea aderă la mai multe politici interne si de companie care abordează
managementul sustenabil al resurselor naturale de viață. Cadrul principal al politiciilor implementate
este asigurat de implementarea la nivel național a legislaţiei UE, inclusiv în ceea ce privește bunăstarea
animală (Directiva Consiliului UE 91/630/CEE (astfel cum a fost modificată).
SFR utilizează un model de adăposturi colective în cadrul fermelor sale, cu boxe individuale de scroafe
utilizate pentru inseminare, fătare şi perioada post-fătare de 28 de zile (înainte ca purceii să fie
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înțărcați). Angajații SFR care lucrează în ferme sunt incluși într-un program de formare profesională în
domeniul creșterii animalelor, cu patru niveluri existente şi o creștere de salariu pe baza obţinerii
certificării pentru fiecare nivel, ȋn mod succesiv. Codul de conduită pentru creșterea corespunzătoare
a animalelor este respectat în cadrul fermelor vizitate, inclusiv prin amplasarea de afișe şi alte mijloace
care ajută la identificarea bolilor, stresului sau a altor aspecte privind bunăstarea animalelor.
Fermele vizitate deţin atât o serie de de clădiri renovate cat şi nou construite, dotate cu lumină şi
ventilație naturală şi cu măsuri suplimentare de ventilare (aspersoare, furtunuri de apă, ventilatoare
şi supliment de betaină în dieta scroafelor pentru a reduce stresul provocat de căldură). Datorită
variațiilor de temperatură dintre perioada de vară şi cea de iarnă, proiectul de amplasament al fermei
trebuie să includa aspecte luând ȋn considerare ambele perioade de timp. La toate fermele, detectarea
temperaturilor scăzute se realizează automat şi se activează ȋn consecinţă unitățile de încălzire; pentru
temperaturi crescute, sistemul este automatizat în fermele noi (cortine, ventilatoare şi aspersoare la fermele de
scroafe) şi manual în cele vechi (ferestre suplimentare şi orificii de ventilare în acoperiș). SFR monitorizează

anual fluctuaţiile de temperatură în regiunile în care sunt concentrate fermele, pentru a identifica
tendințele emergente (ex. incidență sporită de evenimente meteorologice extreme datorită
schimbărilor de climat). Astfel, se pot genera schimbări în proiectul adăpostului de animale. SFR
transmite această analiză de temperaturi extreme regionale ca parte a raportării anuale de
monitorizare către IFC.
Astfel cum stipulează Directiva UE pentru bunăstarea animalelor, asigurarea de „jucării” în
adăposturile colective a fost evidentă (forme din lemn suspendate, mingi). Dozatoarele comune de
apă şi hrană sunt utilizate la o scară largă– ceea ce reduce cantitatea de deșeuri rezultată (furajul
granulat căzut este transormat ȋn pudră, în tava de colectare a dozatorului şi apoi consumat) şi asigură,
de asemenea, distragerea atenţiei. Nivelul de zgomot a fost scăzut, nu s-au observat semne vizibile
de teamă sau alte forme de manifestare a stresului la porci. Prin controalele zilnice se identifică
animalele bolnave sau rănite, care apoi sunt izolate şi tratate sau eutanasiate în funcţie de gradul de
suferință a fiecăruia.
Porcii sunt transportați la fabrica de procesare (abator) în momente ale zilei în care să se evite
temperaturile extreme, atunci când este posibil, şi ulterior se acomodează în adăposturi colective,
până la 2-4 ore. Aceştia sunt adăpostiți în grup, inclusiv la încărcarea în asomator, pentru a intra în
procesul de asomare (folosind dioxid de carbon).
Astfel cum se menționează în PS4, cerințele UE presupun inspecții lunare (efectuate de medici
veterinari independenți) la toate fermele de porci pentru (1) vaccinare; (2) sănătate animală; (3)
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bunăstare animală şi (4) trasabilitate. Aceasta asigură separat procesul de verificare urmărit de acest
Standard de Performanță.
Rețeaua de aprovizionare. Principalele produsele agricole achiziționate sunt porumbul, grâul şi soia
pentru fabricile de nutrețuri combinate. Porumbul şi grâul sunt achiziționate local de la ferme stabilite
de mult timp pe terenuri agricole. Soia este achiziționată prin intermediul unor mari comercianți cu
care Smithfield Foods are relaţii la nivel global, deși SFR preia achizițiile de soia în mod direct. Un Cod
de conduită a furnizorului face parte din politicile companiei şi de management şi, pentru a se asigura
că achiziția de la furnizorul SFR respectă întrutotul cerințele PS6, SFR va elabora şi va implementa o
procedură care să asigure că furnizorii săi principali (1) cunosc întrutotul şi se angajează la prevederile
Codului de conduită al furnizorului şi (2), oferă dovezi satisfăcătoare că soia nu provine din regiuni în
care există risc de modificare semnificativă a unor habitate naturale şi/ sau sensibile /protejate.
Aceasta este cuprinsă în Planul de acțiuni E&S.
SFR va prelua tot mai mult porci „din exterior” (din parteneriate „contract grower”) pentru abatorizare
şi procesare. Ca şi în cazul fermelor sale proprii, fermierii din parteneriatele contract grower din cadrul
UE vor fi supuși inspecției separate din partea unor medici veterinari şi orice porci care provin din
afara UE (ex. Serbia) vor fi de asemenea supuși unei inspecții similare prin regulamentele de import.

PS7: Popoarele băștinașe

PS8: Patrimoniul cultural

Angajamentul clientului față de părţile interesate:
Site-ul SFR oferă detalii cu privire la numărul mare de inițiative luate în comunităţi, inclusiv programe care se
concentrează pe aspecte de mediu, educație, domeniul social şi cultural.

Sprijinul unei comunităţi extinse: BCS – Nu este cazul
BCS – Nu este cazul
BCS – Evaluat
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BCS – În curs

Planul de acțiune din perspectivă socială şi de mediu:

Accesarea la nivel local a documentației proiectului
Cristina Bodea
Director de Sustenabilitate, Smithfield România
e-mail cristina.bodea@smithfield.ro
Telefon fix: +40-256-404-900
Număr de fax: +40-256-400-401
Telefon mobil: +40-728-10-574
S C Smithfield România SRL
Str. Polona, Nr. 4
300523 Timișoara
ROMÂNIA

Status de aprobare:
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